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SPRAWOZDANIE Z XXXIII SEMINARIUM 
WYKŁADOWCÓW LITURGIKI W OŚRODKACH 

UNIWERSYTECKICH, AKADEMIACH, 
WYDZIAŁACH TEOLOGICZNYCH I WYŻSZYCH 

SEMINARIACH DUCHOWNYCH W POLSCE 
W DNIACH 10-11 WRZEŚNIA 1997 W ŁODZI

W dniach 10-11 września 1997 roku w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Łodzi odbyło się XXXIII Seminarium Wykładowców Liturgiki w Ośrodkach 
Uniwersyteckich, Akademiach, Wydziałach Teologicznych i Wyższych Semina
riach Duchownych w Polsce. Temat tego seminarium to: Metodyka Liturgiki. Spo
tkanie to rozpoczęło się o godzinie 10 przy kawie i herbacie. Był obecny na roz
poczęciu także Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Archidiecezji Łódzkiej Wła
dysław Ziółek. Obecnych było 49 uczestników tego Seminarium Naukowego.

Program XXXIII Seminarium Liturgicznego był następujący: o godz. 11.00 
wygłosił referat Ks. prof, dr hab. Bogusław Nadolski na temat: Uczyć się litur
gii i wykładać liturgikę: nowe podręczniki do liturgiki. Następnie o godz. 12.00 
był referat Ks. prof, dr hab. Stanisława Czerwika na temat: "Liturgika na tle in
nych dyscyplin teologicznych". O godz. 13.00 był obiad w refektarzu Wyższe
go Seminarium Duchownego w Łodzi. W sesji popołudniowej miały miejsce 
dwa referaty: "Paradygmat liturgiczny" - Ks. prof, dr hab. Jerzy Kopeć, CP oraz 
"Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej" - Ks. dr Tadeusz Syczewski. 
Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia z Nieszporami. Mszy świętej 
przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Archidie
cezji Łódzkiej Władysław Ziółek. O godz. 18.30 była kolacja a bezpośrednio po 
niej spotkanie organizacyjne. W czasie tego spotkania głównie zastanawiano 
się nad tematem i miejscem przyszłego Seminarium Wykładowców Liturgiki w 
różnych Ośrodkach Naukowych w Polsce. Roboczo ustalono, że głównym te
matem przyszłego seminarium wykładowców liturgiki będzie: "Doksologiczno
- trynitarny charakter liturgii: ad Patrem per Filium in unitate Spiritus Sancti". 
Miejscem spotkania prawdopodobnie będzie Poznań.
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Jeśli chodzi o 11 września, czyli drugi dzień seminarium, to jego program 
przedstawiał się w sposób następujący: o godz. 7.00 była celebrowana Eucha
rystia z Jutrznią, o Godz. 8.00 było śniadanie. Obrady rozpoczęły się o godz. 
9.00. Zostały wygłoszone dwa komunikaty: "Metoda badań historycznych w li
turgii" - Ks. dr hab. Zbigniew Wit oraz "Hermeneutyka liturgiczna" - Ks. prof, 
dr hab. Adam Durak. O godz. 10.00 wszyscy uczestnicy tego seminarium spo
tkali się na wspólnej kawie i herbacie w rezydencji Jego Ekscelencji Księdza Ar
cybiskupa Archidiecezji Łódzkiej Władysława Ziółka. Każdy z uczestników 
otrzymał w darze od Księdza Arcybiskupa przewodnik: "Bazylika archikate- 
dralna w Łodzi" autorstwa Księdza Krzysztofa Stefańskiego. Po tym miłym ak
cencie wszyscy uczestnicy spotkali się ponownie w sali obrad na dalsze komu
nikaty. Ks. dr hab. Władysław Głowa wygłosił komunikat na temat: "Ćwicze
nia z liturgiki", a następnie kolejno odczytali komunikaty Ks. prof, dr hab. Hel
mut Sobeczko: "Metodyka prowadzenia seminarium"; Ks. prof, dr hab. Stefan 
Koperek : "Tematyka badawcza seminarium"; oraz w imieniu ks. dr hab. Jana 
Janickiego odczytał komunikat Ks. dr Czesław Krakowiak na temat: "Referat 
uczestnika seminarium". O godz. 12.00 podsumowanie obrad i o godz. 12.30 
wspólny obiad.

XXXIII Seminarium Wykładowców Liturgiki w Ośrodkach Uniwersytec
kich, Akademiach, Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Du
chownych w Polsce podsumował i zamknął Ks. prof, dr hab. Jerzy Kopeć - 
Przewodniczący.

Sympozjum zakończyło się wspólną modlitwą. Następnie wszyscy uczest
nicy tego seminarium spotkali się przy stole na obiedzie.
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